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    Warszawa, dn. 05.08.2021 r. 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 

na: „Wykonanie modernizacji sieci energoelektrycznej poprzez wymianę kabli  

SN w rurach osłonowych pomiędzy stacją rozdzielczą a stacją 

transformatorową oraz wykonanie instalacji uziemiającej na budynku stacji 

transformatorowej Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki 

Precyzyjnej przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie” 

Wartość zamówienia nie przekraczająca kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 

1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), dalej jako ustawa PZP. 

I. Zamawiający 

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Mechaniki Precyzyjnej 

ul. Duchnicka 3 

01-796 Warszawa 

NIP: 5252838745 

REGON: 387136113 

Tel.: 022 560 26 00 

e-mail: info@imp.lukasiewicz.gov.pl 

       

II. Zasady ogólne 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w formie 

elektronicznej. 

2.   Postępowanie prowadzi się w języku polskim. 

3.   Postępowanie jest jawne. 

4.   Postępowanie nie jest podzielone na części. 

5.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

6. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa     

w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1913 z późn. zm.), jeżeli 
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Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą 

być one udostępniane. 

7. Zamawiający wymaga zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu 

zamówienia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Zaproszenia 

do składania ofert. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji sieci 

energoelektrycznej poprzez wymianę kabli SN w rurach osłonowych pomiędzy 

stacją rozdzielczą a stacją transformatorową (wraz z projektem) oraz 

wykonanie instalacji uziemiającej na budynku stacji transformatorowej Sieć 

Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej przy ul. Duchnickiej 

3 w Warszawie. Oferta sporządzona powinna być zgodnie z obowiązującymi  

w Polsce normami i przepisami, a także ze schematem instalacji uziemiającej 

udostępnionym przez Zamawiającego wraz ze wzorem umowy. Wykonawca 

przed złożeniem oferty zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w 

celu dokładnego zapoznania się z miejscem wykonania prac oraz uzyskania 

dodatkowych informacji przydatnych do przygotowania oferty, gdyż wyklucza 

się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub 

pominięcia istotnych elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt 

ewentualnej wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Wizji lokalnej można dokonać 

od poniedziałku do piątku w godz. 08.00- 14.30 po uprzednim kontakcie  pod 

numerem telefonu 668 437 263. Do oferty należy dołączyć protokół  

z przeprowadzonej wizji lokalnej stanowiący załącznik nr 2 do Zaproszenia  

do składania ofert. 

Specyfikacja prac/robót przewidzianych do wykonania w ramach 

modernizacji sieci energoelektrycznej. 

1. Wymiana kabli SN w rurach osłonowych pomiędzy stacją roz-

dzielczą a stacją transformatorową 

 wykonanie projektu dot. wymiany kabli SN w rurach osłonowych, 

 tyczenie geodezyjne, 
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 wiercenie otworów o głębokości 50 cm w cegle metodą diamentową – 4 

szt., 

 osadzanie przepustów gazo- i wodoszczelnych w ścianach – 4 szt., 

 rozebranie i ponowne ułożenie nawierzchni z płyt chodnikowych – pow. 

120 m2, 

 układanie rur ochronnych PCW sztywnych, średnica 160 mm w wykopie 

– 2 x 80m,  

 wykonanie wykopu na odcinku łącznym - 80 mb, 

 dostarczenie i ułożenie kabla SN XRUHAKXS 1x120/50 12/20kV-  2 

wiązki  x 276 mb, 

 przewody uziemiające (bednarka ocynkowana FeZn 40x5) - 80 mb, 

 połącznie instalacji odgromowej w wykopie, 

 zarobienie głowic kablowych i podłączenie przewodów w polach stacji 

SN, 

 badanie linii kablowych, 

 zasypanie wykopów i odtworzenie nawierzchni na odcinku wykopu, 

 inwentaryzacja geodezyjna, 

 uszczelnienie przepustów kablowych, 

 pomiary SN, 

 dokumentacja powykonawcza. 

2. Wykonanie instalacji uziemiającej na budynku stacji transforma-

torowej  

 ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt chodnikowych betono-

wych na podsypce piaskowej – 15 m2, 

 odtworzenie nawierzchni po robotach kablowych na chodnikach, wjaz-

dach, placach z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej – 

15 m2, 

 montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat. 

gruntu III – bednarka ocynkowana FeZn 50x4 – 52 m, 

 przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na 

wspornikach klejonych – drut FeZn fi 8mm – 47 m, 
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 przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na 

wspornikach przykręcanych – 20 m, 

 osłony przewodów uziemiających o długości do 2 m na betonie – rura 

odgromowa 28/20 gr. 4 mm – 4 szt., 

 zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku płaskim – 

iglica wolnostojąca h=2m – 2 szt., 

 łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych 

uniwersalnych krzyżowych – 6 szt., 

 łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie – bednar-

ka 200 mm2 – 6 szt., 

 montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i 

odgromowej – złącze rynnowe – 6 szt., 

 skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją 

mocowaną do podłoża przez przykręcenie - złącza kontrolne w ziemi – 4 

szt., 

 złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównaw-

czych – połączenie pręt-płaskownik – 4 szt., 

 badania i pomiary instalacji uziemiającej – cztery pomiary, 

 dokumentacja powykonawcza. 
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Schemat wykonawczy instalacji uziemiającej na budynku stacji transformato-

rowej 
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IV. Osoby do kontaktu: 

 - w zakresie formalnym i przedmiocie zamówienia: 

mgr. Katarzyna Chojecka 

e-mail: katarzyna.chojecka@imp.lukasiewicz.gov.pl 

 

V. Termin wykonania zamówienia 

Termin realizacji zamówienia – do 2 (dwóch) miesięcy licząc od dnia 

protokolarnego przekazania terenu inwestycji. 

VI. Kryteria oceny ofert 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej 

ceny. 

2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. 

4. Przy podaniu i wyliczeniu ceny, Wykonawca zastosuje zaokrąglenie do 

dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 

w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli 

trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie 

ulega zmianie. 

 

VII. Termin oraz sposób składania ofert 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do 

zaproszenia do składania ofert w terminie do 16.08.2021 r. do godz. 10.00 

drogą e-mail na adres: katarzyna.chojecka@imp.lukasiewicz.gov.pl. 

3. Oferta może być złożona na innym formularzu odpowiadającym w swojej 

treści wzorowi Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 3 do 

zaproszenia do składania oferty.              

4.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy.  

6. Jeżeli oferta zostanie podpisana przez upoważnionego przedstawiciela 

wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo lub upoważnienie. 

          

VIII. Termin związania ofertą 

mailto:katarzyna.chojecka@imp.lukasiewicz.gov.pl
mailto:katarzyna.chojecka@imp.lukasiewicz.gov.pl
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Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu             

składania ofert. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30             

dni. 

 

IX. Wybór najkorzystniejszej oferty 

1. Otwarcie ofert następuje po upływie terminu do składania ofert.  

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

3. Zamawiający poprawia w ofercie:   

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek;  

- inne omyłki polegające na niezgodności treści oferty z treścią Zaproszenia 

do składania ofert, niepowodujące istotnej zmiany w treści oferty - 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

4. Zamawiający odrzuca ofertę, jeśli:  

- jej treść jest niezgodna z treścią Zaproszenia do złożenia ofert, 

- oferta zostanie złożona na formularzu nie odpowiadającym w swojej treści 

wzorowi formularza stanowiącemu załącznik nr 1 do zaproszenia do składania 

ofert, 

- jest niezgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Po otwarciu ofert Zamawiający dokonuje badania i oceny złożonych ofert. 

6. Na podstawie badania i oceny ofert Zamawiający dokonuje wyboru                 

najkorzystniejszej oferty lub unieważnia postępowanie.   

7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że          

dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający 

przeprowadza negocjacje. Negocjacjom podlega wyłącznie cena. Cena 

zaoferowana przez Wykonawców w czasie negocjacji, nie może być wyższa 

niż zaoferowana w pierwotnej ofercie.  

8. Zamawiający zawiadomi Wykonawców zamieszczając informacje na stronie 

internetowej http://bip.imp.edu.pl/zamowienia-publiczne/ponizej-130-000-zl/ 

o wyborze najkorzystniejszej oferty podając: 

- nazwę i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano, 

- nazwę i adres pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty, 

- cenę każdej oferty złożonej w postępowaniu, 

http://bip.imp.edu.pl/zamowienia-publiczne/ponizej-130-000-zl/
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- wskazanie ofert, które zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem. 

 

X. Unieważnienie postępowania 

Zamawiający jest uprawniony do unieważnienia postępowania na każdym 

jego etapie, bez podania przyczyny. W takim przypadku Wykonawcy nie 

przysługują żadne roszczenia z tytułu udziału w postępowaniu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do zaproszenia do składania ofert: 

Załącznik nr 1 – projekt umowy 

Załącznik nr 2 – protokół z przeprowadzonej wizji lokalnej 

Załącznik nr 3 – formularz ofertowy 

Załącznik nr 4 – klauzula informacyjna zgodna z RODO   

  

 


